
   ما املراد ا؟ )) أو تأتينا آية ((طيب قوله: أم ال يؤمنون حىت يكلمهم 

  أي املعجزة )) أو تأتينا آية (( الطالب:

  عالمة على؟ الشيخ:

  نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم: عالمة على الطالب

  ؟  يعين بالذين من قبلهم حسني؟ من )) قال الذين من قبلهم مثل قولهم ((أي نعم. قوله:   الشيخ:

  اليهود والنصارى  الطالب:

  ؟ حتفظ يا غامن شيئا مما قالوا الشيخ:

  )) أرنا اهللا جهرة (( :قول اليهود: الطالب 

صاحل  )) تشابهت قلوبهم ((. قوله: نعم  )) لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة (( :قول اليهود ملوسى الشيخ: 

  ؟ ما معىن التشابه

  ......... التشابه: الطالب

  عها مما قبلها يا امساعيل؟ضما مو  )) لقوم يعلمون قد بينا اآليات ((قرب الشيء من الشيء. قوله:   الشيخ:

  موقعها مما قبلها يف املعىن نعم؟  

  تعليل الطالب:

  تعليل أليش؟  الشيخ:

  قوهلم هذا جمرد تعنت وأن كامل وأا ال جدوى هلا وأن القرآن   يف الرد عليهم يف دعواهم  الطالب:

يعين اآليات قد جاءت مبينة ما  )) اتقد بينا اآلي (( :فقال اهللا )) أو تأتينا آية (( :يعين يقال لقوهلم  الشيخ:

  فيها إشكال. 

  استئنافية شيخ؟ : الطالب

ال قيد فيما احلفيما قبلها  ....ألنه )) أو تأتينا آية (( :ال استئنافية للرد عليهم استئنافية إلبطال قوهلم الشيخ:

   . ةبينميعين أن اآليات قد جاءت  )) أو تأتينا آية (( :استئنافية إلبطال قوهلم يف قبلها أن هذه

  الباء معناها؟  )) إنا أرسلناك بالحق ((قوله تعاىل: 

  : ........الطالب

  ؟ )) أرسلناك بالحق ((ما معىن  ؛املصاحبة؟ نعمو  الشيخ:

  احلق بالقول  الطالب:



  ويش معىن بالقول؟ الشيخ:

  احلق مثبتاأرسلناك أي   الطالب:

  ويش بعد؟  الشيخ:

    يعين مالزم لك؛ أنت تعمل باحلق معك احلق وكذلك : يعين مصاحباالطالب 

 فهو صاحبة أن ما جئت بهفمعىن املالبسة أن رسالتك حق الرسالة حق، ومعىن املاملصاحبة  واملالبسة   الشيخ:

  .هو مرسل به حق أيضاو فتكون الرسالة حقا وما جاء به  ؛حق

  باعتبار األحكام يا عبد اهللا؟ طيب ما هو احلق 

  الشيء الثابت :الطالب

   حكام فاملراد به؟األوإذا أضيف إىل  هذا باعتبار األحكام أحسنت؛  الشيخ:

   العدل: الطالب

    أظن كملنا اآلية؟طيب وإذا أضيف إىل  األخبار؟ املراد به الصدق.  نبت عنه عن عبد اهللا أو عبد الرمحن الشيخ:

  فيها قراءتان ما مها؟ )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم ((قوله: 

  قراءة وال تسأل والثاين وال تسأل  : الطالب

   ؟يش الفرق بينهما؟ وحسام على اهللاأ  :الشيخ

  ال تسأل عن أحواهلم الطالب:

  طيب.  ؟يرثى هلا  فهم يف حالال تسأل عن أحواهلم؛ :الشيخ

م وأيضا هم يف حال ال  فكأنه يقول ال تسأل عنهم وال .... ؛حنن قلنا فيما سبق إن القراءتني تعتربان معنيني

  يف عذاب ال نظري له نسأل اهللا العافية.ـ والعياذ باهللا ـ حيتاجون إىل السؤال عنهم ألم 

  نبدأ الدرس أو نأخذ الفوائد؟  

  آية هذه بقيت الطالب:

  أي؟    :الشيخ

  )) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى ((: الطالب

  اأي نبدأ   :الشيخ

  بدأنا ا  الطالب:



الفوائد ألجل ما يكثر علينا مث  أخذ الفوائد البد نأخذالفوائد ايش وقفنا عليه.... ن ؛بدأنا ا؟ طيب  :الشيخ

   نعجز نأخذ الفوائد.

ية اآل)) يستفاد من  وهللا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليمقال اهللا تعاىل: (( 

  ففيها عموم ملك اهللا. ؛ألن املشرق واملغرب حيتويان كل شيء ؛الكرمية: عموم ملك اهللا

  .))  فأينما تولوا فثم وجه اهللا ((لقوله:  ؛ومنها أيضا: إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء 

 ؛فله ملك املشرق واملغرب توجيها اخلقا وتقدير  ومن فوائد اآلية أيضا: أنه لعموم ملك اهللا تعاىل للمشرق واملغرب

 ؛القبلة كله متهيد لتحويل القبلةكلها منها إىل نسخ   )) ما ننسخ من آية أو ننسها ((وقد قلنا لكم إن قوله: 

 ((فإذا شاء جعل االجتاه إىل اليمني وإذا شاء جعله إىل اليسار  )) هللا المشرق والمغرب (( :فكأن اهللا يقول

  .))  أينما تولوا فثم وجه اهللاف

حيث   جواز الصالة عند العذر إىل ،...جواز الصالة إىل حيث كان وجهك عند العذر :ومن فوائد اآلية أيضا

  كان وجهك. 

ولكن اآلية  ؛رت به اآلية أيضافسوقد  ؛إذا كانت الصالة نافلةيف السفر منها جواز الصالة إىل اجتاه مسريك و 

  أمشل من هذا نعم؟. 

  .))  وجه اهللا ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات الوجه هللا سبحانه وتعاىل

  ألن مث إشارة إىل املكان لكن أين هو؟  )) فثم ((لقوله:  ؛ومنها: أن اهللا تعاىل له مكان 

  فوق السموات الطالب:

إبطال  ه، وفي) للجارية أين اهللا؟ قالت في السماء( قال النيب عليه الصالة والسالم  ؛نعم يف العلو الشيخ :

يبطله إحدامها بدعة احللولية القائلني أن اهللا يف كل مكان بذاته فإن هؤالء قوهلم باطل  ؛لقول بدعتني ضالتني

نفاة املعطلة الذين والثاين قول النفاة املعطلة الذين يقولون نقول البدعة الثانية قول ال ؛السمع والعقل والفطرة أيضا

عامل باليقولون إن اهللا ال داخل العامل وال خارجه وال فوق العامل وال حتته وال ميني العامل وال مشال العامل وال متصل 

هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد عامل نعم؟ الوال منفصل عن 

  ألن هذا املعدوم حقيقة هذا هو املعدوم. ؛إحاطة من هذا الكالم للعدم

واسع يف أي  )) واسع عليم (( ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: واسع وعليم،

كل شيء من صفاته   ،مسعه ال اية له ،قدرته الاية هلا ،علمه ما ال اية ،شيء؟  كل صفاته واسعة ال اية له



لتعلموا أن اهللا على كل شيء  فإنه على أعلى ما يكون من السعة واإلحاطة، العلم أيضا حميط بكل شيء ((

  ))  قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما

من مجع السمع والعلم  ،صفة ثانية من مجع السمع والعلم :إثبات السمع والعلم نستفيد :أيضا نستفيد ومنها

  ىل أن علم اهللا واسع، واسع مبعىن أنه ال يفوته شيء من كل معلومة ال يف األرض وال يف السماء.إلإلشارة 

  من أين تؤخذ؟ ؛ومنها: إنفراد اهللا بامللك 

  تقدمي اخلرب  الطالب:

   .))  وهللا المشرق والمغرب ((تقدمي اخلرب يف قوله:   الشيخ :

  )) ونتوقالوا اتخذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما في السموات واألرض كل له قان ((   

       حيث سب اهللا سبحانه وتعاىل هذه السبة العظيمة فقال:  اإلنسان وطغيانه تفاد من هذه اآلية: بيان عتوسي 

شتمني ابن آدم وليس له ذلك وكذبني ابن آدم وليس له  (يف احلديث الصحيح:  ))؛ ولدا إن اهللا اتخذ ((

ـ ) فهذا من أعظم  ذلك أما شتمه إياي فقوله إن اهللا اتخذ ولدا وأما تكذيبه إياي فإنه لن يعيدني كما بدأني

وهو يشري   )) اتخذ اهللا ولدا ((العدوان ففيه دليل على طغيان اإلنسان من حيث هو وعتوه لقوله:  ـ والعياذ باهللا

  ؟ اليهود، والنصارى، واملشركون. كما تقدم يف التفسري إىل ثالث طوائف من

أوال يف قوله سبحانه فإن تنزهه عن  ؛من فوائد اآلية: أن اهللا أبطل هذه الدعوى الكاذبة من عدة أوجه ،ومنها

 ،يقصد به؟ اإلعانة ودفع احلاجة أو بقاء العنصر ألن اختاذ الولد ؛النقص يقتضي أن يكون منزها عن اختاذ الولد

أبطل اهللا هذه الدعوى  :وثانيا له ؛ومنزه أيضا عن املماثلة ولو كان له ولد لكان مثيال  ،واهللا تعاىل منزه عن ذلك

واململوك ال يكون ولدا للمالك حىت إنه شرعا إذا ملك اإلنسان  )) بل له ما في السموات واألرض ((بقوله: 

فاهللا خالق وما سواه خملوق فكيف يكون  ؛فاململوك ما ميكن يكون ولدا للمالك ؛ماذا يكون؟ يعتق عليه ولده

وجه الثالث من إبطال هذه الدعوى أن مجيع العباد كل العباد الذي يف السموات ال ؟ املخلوق ولدا للخالق

والولد ال يكون له مثل ذل العبد إذا كان اجلميع عبيد له كيف يكون أحد  ؛كل له خاضعون ذليلونواألرض  

أنه سبحانه وتعاىل  :ومنها الوجه الرابع ؛ أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ الالعبد هل يذل  ؟منهم ولد له

نا بال أب فالقادر على خلق السموات واألرض قادر على أن خيلق إنسا ؛بديع السموات واألرض أي مبدعهما

فالقادر على بدعهما قادر  )) بديع السموات األرض (( :نعم؟ وهم يقولون إنه ما له أب فأبوه هو اهللا، فيقول

لخلق السموات واألرض أكبر  على أن يكون له ولد قادر على أن خيلق أنسانا بدون أب كما قال تعاىل: ((



)) ومن كان هذه قدرته فهل  يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما الوجه اخلامس: (( ؛)) من خلق الناس

  .فبطلت شبهتهم اليت احتجوا ا على أن عيسى ابن اهللا ؛؟ ال يستحيل يوجد ولدا بدون أبأن يستحيل عليه 

  ............؟ الطالب:

من هذه اآلية فوائد النرجع إىل  اآلن انتهينا من األدلة اليت أبطل اهللا به هذه الدعوى الكاذبة للتغليب الشيخ :

  ويش الدليل؟  ؛منها أوال: االمتناع أن يكون هللا ولد

  وجوه األربعةال الطالب:

  وجوه اخلمسة. الهذه  ،وجوه اخلمسةال الشيخ : 

  .)) بل له ما في السموات واألرض ((لقوله:  ؛عموم ملك اهللا سبحانه وتعاىل :وثانيا

 ))  له ما في السموات واألرض ((من أين تؤخذ؟ من تقدمي اخلرب  ؛ومن الفوائد: أن اهللا ال شريك له يف ملكه 

فاملعىن اخلاص هو قنوت العبادة والطاعة كما  ؛واملعىن اخلاص ،املعىن العام :أن القنوت يطلق على معنيني :ومنها

دة الشرعية )) نعم؟ هذا قنوت أيش؟ الطاعة والعبا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يف قوله تعاىل: ((

مريم اقنتي  يا )) وكما يف قوله: (( وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكما يف قوله تعاىل: ((

وهذا شامل لكل من يف السموات واألرض  ،قنوت الذل العام :)). والثاينلربك واسجدي واركعي مع الراكعين

؟ حىت الكفار ذا املعىن قانتون هللا سبحانه  تون هللاحىت الكفار قان )) كل له قانتون ((كما يف هذه اآلية: 

  وتعاىل. 

  فإا خملوقات عظيمة.  ؛السموات واألرض عببد ويش هو؟  ؛ومنها: عظم قدرة اهللا سبحانه وتعاىل

ما  قال اهللا تعاىل: (( ،ألن هذه السموات واألرض على نظام بديع عجيب ؛ومنها: حكمة اهللا سبحانه وتعاىل

)) هذا النظام الواسع الكبري العظيم ما خيتل وال يتغري على مر السنني  الرحمن من تفاوتترى في خلق 

كل   ،كل شيء منظم  عظيمة حكمةوحكمة عظيمة أيضا بالغة  ،ويش يدل عليه؟ على قدرة بالغة باهرة ،واألعوام

كل سائر على حسب ما بشيء فيفسده وال يغري شيئا شيئا بل   ءشيء منظم تنظيما بديعا متناسبا ما يصتدم شي

القوة  :يستفاد منها )) بديع السموات واألرض ((إذا  )) وأوحى في كل سماء أمرها (( :أمر به قال اهللا تعاىل

  والقدرة واحلكمة نعم؟ 

وهي كما قال اهللا تعاىل  ،فكم هي؟ سبعة ؛ألن اجلمع يدل على العدد ؛ومن فوائد اآلية: أن السموات عدد

وقد دل القرآن والسنة وإمجاع  ؛)) بعضها فوق بعض خلق اهللا سبع سموات طباقاأم ترى كيف  طباق ((



ألن هذا كفر  ؛املسلمني على أن السماء جرم حمسوس وليس كما قال أهل اإلحلاد إن الذي فوقنا علو ال اية له

  ألنه كافر بالقرآن والسنة وإمجاع املسلمني.يكفر الذي يؤمن ذا 

ا قضى أمرا فإنما إذ ((لقوله:  ؛بحانه وتعاىل ال يعجزه شيء وال ميتنع عن أمره شيءومنها أيضا: أن اهللا س 

  .))  يقول له كن فيكون

 ا قضى أمراإذ ((مثل هذه اآلية: القضاء القدري  ؛وقضاء شرعي ،يقضاء قدر  :ومنها: إثبات أن القضاء نوعان 

وقضى ربك أن ال  ((قضاء الشرعي كقوله تعاىل: الو  )) فإنما يقول له كن فيكون (( أي قدره كونا وخلقا ))

فهو  ؛ألنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد لعبد الناس كلهم اهللا ؛ال قدرا؟ شرعاإقضى شرعا و  )) تعبدوا إال إياه

أن القضاء الشرعي قد يقع وقد ال يقع يعين قد يفعله املقضي عليه وقد ال يفعله،  :والفرق بينهما ؛قضاء شرعي

قنوت العام الوين البد أن يفعله والبد أن يقع يف املقضي عليه كما أين اآلن ذكرت الفرق بني والقضاء الك

  ألنه ذل هللا عزوجل كونا وقدرا . ؛واخلاص أن القنوت اخلاص حيمد عليه القانت والقنوت العام ال حيمد عليه

  .))  فإنما يقول له كن فيكون ((كقوله:   ؛ومن فوائد اآلية: إثبات القول هللا

  ومنها: أن قوله حبروف 

  )) قل ((  الطالب:

  ال قل ما فيها قل الشيخ :

  كن.   : الالطالب

  كن هذه حروف.  الشيخ :

ما  هله صرحية يف توجيه القول للمقول له ولوال أنه يسمعو  )) فإنما يقول له كن ((أن قول اهللا مسموع  :ومنها

  وهلذا يسمعه املوجه إليه األمر فينتفع. ؛صار يف توجيهه له فائدة

يقول له  إذا قضى أمرا فإنما  ((ومنها: أن اجلماد خاضع هللا سبحانه وتعاىل حىت اجلماد وجه ذلك؟ ألن قوله:  

  نعم. اجلماد إذا قال اهللا له كن كان  ،يشمل األمور املتعلقة باحليوان واملتعلقة باجلماد )) كن فيكون

من  ؛ما يف تراخي بل يكون على الفورية ،أنه ليس بني أمر اهللا بالتكوين وبني كونه تراخي :ةومنها من فوائد اآلي

   والفاء تدل على التعقيب على الرتتيب والتعقيب نعم؟ )) بالفاء فيكون (( :خذ؟ من قولهؤ أين ت

  السماوت ........ حقيقة ؟: الطالب

  نعم حقيقة ....ما يف إشكال  الشيخ :

  من الذي خالف يف أن كالم اهللا سبحانه تعاىل حبرف وصوت؟  )) يقول له كن فيكونفإنما  ((طيب 



  اجلهمية: الطالب

ال اجلهمية ما خالفوا قالوا كالم اهللا حبرف وصوت لكن كالم اهللا خملوق ما هو من صفاته  ؛األشاعرة  الشيخ :

وأن  ،كلهم يقولون إن الكالم هو املعىن القائم بالنفس  لكن األشاعرة و الكالبية واملاتريدية ؛واملعتزلة كذلك

ما  ،وهلذا قال بعض احملققني إنه ليس بيننا وبني املعتزلة يف الكالم فرق ؛احلروف واألصوات عبارة عنه أو حكاية

لذي بني املعتزلة يقولون ا ،لكن هؤالء يقولون ؛ألننا اتفقنا على أن ما بني دفيت املصحف خملوق ؛بيننا وبينهم فرق

يقولون عبارة فكان املعتزلة يف هذه الناحية خري منهم كانوا خريا منهم يف هذه  أولئكدفيت مصحف كالم اهللا و 

عبارة عنه والكل اتفقوا على أن ما بني  هذه ألم يقولون هذا كالم اهللا وغريهم يقولون ما هو كالم اهللا ؛الناحية

يتكلم بكالم بصوت  أن اهللا سبحانه تعاىلبفاملهم أن أهل السنة واجلماعة يؤمنون  ؛دفيت مصحف فإنه خملوق

 ؟كيف ميكن أن نتصور هذا وحنن نقول إن اهللا ليس كمثله شيء  :ولكن إذا قال قائل ؛أنه مسموعو وحروف 

القول نعم؟ هل  حقيقة النطق ا أوو نعم احلروف هي احلروف لكن كيفية النطق  :قلنا ؟وأنتم تقولون إنه باحلروف

إنه حبرف وصوت ألننا  اقلنإذا فمن هنا نعرف أننا ال نكون مشبهة  ؛يشبه نطق املخلوق وقوله؟ ال ما يشبهه

   نقول صوت ليس كأصوات املخلوقني بل هو حسب ما يليق بعظمته وجالله.

ل الذين من قبلهم مثل وقال الذين ال يعلمون لو يكلمنا اهللا أو تأتينا آية كذلك قا مث قال اهللا تعاىل: ((

  ) ) قولهم تشابهت قلوبهم

ألن كوننا كون اآلية تأيت على حسب  ؛يستفاد من هذه اآلية: أن أهل الباطل ال يعارضون احلق إال بباطل

صود ثبوت الرسالة باآليات سواء تعنت واستكبار وإال فاملقصود ويش املقصود؟ املق ؟مقرتحهم هذا ويش هو

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر  لو جاءت اآليات على ما اقرتحوا ما آمنوا (( له مث إن ،وها أم الحاقرت 

  )) سحرتنا باألول وسحرتنا بالتايل. مستمر

وهذا يقوي صاحب احلق على ثبوته على ما عنده  ؛طيب إذا أهل الباطل ال ميكن أن يعارضوا احلق إال بباطل

  وعلى إنكاره للباطل ال تتزعزع ما دمت على حق فإن أهل الباطل كل ما عندهم عبث.

كل إنسان يكابر احلق وينابذه فإنه   )) وقال الذين ال يعلمون (( ومنها: وصف من مل ينقد للحق باجلهل 

وكأن هذا الكالم يقتضي احلصر فهو خاطئ نعم؟ عصر النور وذا نعرف أن من مسى هذا العصر  ؛أجهل الناس

عصر النور حقيقة هو عصر النيب  ؛ألن هذا العصر حقيقة عصر الظلمة إال من أنار اهللا قلبه ؛ال خمطئ؟ خاطئإو 

     أما عصرنا اآلن كله جهل كله عناد كله استكبار والعياذ باهللا. ؛عليه الصالة والسالم وأصحابه هذا عصر النور



ولو كان الكالم   )) لو ال يكلمنا اهللا ((من أين؟  ؛بأن اهللا يتكلم حبرف وصوت يقرون ومنها: أن املشركني   

فاملشركون يقرون بأن اهللا  ؛كما قال األشاعرة بالنفس ما كان لكالم اهللا هلم فائدة ألنه يف نفسه ما يسمعونه

إذ أن الوحي هو كالم اهللا إذا أنكرنا  ؛ثبت كالم اهللا يألنه حقيقة األمر ما ميكن تثبت الشرائع بدون أن  ؛يتكلم

  .؟ نعم كالم اهللا كيف يثبت الوحي

هذا مدعى غريهم إذ أن من مل يأت  )) أو تأتينا آية (( :ألن قوهلم ؛ومنها أيضا: أن ما من رسول إال وله آية 

تلتكم ايقول أنا رسول اهللا آمنوا يب وإال ق جيئ من بين جنسنا ال ال؟ رجل يأيت مثالإو  ،هبآية ال يالم من مل يصدق

لكن الرسل تأيت  ؛ما نطيعه ولو أننا أنكرناه لكنا غري ملومني ،كم وأموالكم نطيعه وال ال؟ الء واستحللت نسا

فاهللا تعاىل ما يرسل الرسل  ) ما من رسول إال أعطاه اهللا من اآليات ما يؤمن على مثله البشر( يات اآلب

   ويرتكهم بدون تأييد أبدا .

  ؟  . . .أن اليهود  ظاهر اآليات الطالب:   

  استكبار أو تأتينا آية نقول جاءتكم آيات ما هي آية واحدة  الشيخ :

  )) كيدوني جميعا((  : .........الطالب

ثم ال تنظرون إني توكلت على اهللا ربي كيدوني جميعا  (( :طيب أكرب آية هذا التحدي هلم إنه قالالشيخ  

   ....))  وربكم

 قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل  أن أقوال أهل الباطل تتشابه (( كذلك ومن فوائد اآلية الكرمية:      

 )) فأنت لو تأملت الدعاوي الباطلة اليت رد ا املشركون رسالة الرسول عليه الصالة والسالم من زمنه إىل اليوم

)) واليوم يقولون للمتمسكني بالقرآن والسنة هؤالء  إذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون لوجدت أا متشاة ((

  هؤالء دراويش ما يعرفون شيء نعم؟ ،رجعيون

                                                   .))  تشابهت قلوبهم ((منها: تشابه قلوب الكفار لقوله: و  

                              .))  قد بينا اآليات (( يف قوله: )) أو تأتينا آية ((ومنها إبطال دعوى قوهلم: 

    العلم النافع فإم ينتفعون. ،ومنها: أنه ال ينتفع باآليات إال من رزقهم اهللا العلم

 ؛مه ظهر له من آيات اهللا ما مل يظهر لغريهألنه إذا ازداد عل ؛: أنه كلما ازداد اإلنسان علما ازداد إمياناومنها 

لقوم يعلمون لكن لقوم  تأنا حسب )) لقوم يوقنون ((نعم  )) قد بينا اآليات لقوم يعلمون وهلذا قال ((

و التصديق من غري شك هو ه األول وقلت بينا اآليات لقوم يوقنون اإليقان ريتفسالإذا نعود عن ؛ يوقنون

 ؛فكل إنسان مؤمن فإنه يتبني له من آيات اهللا ما مل يتبني لغريه ؛ال شك معهالتصديق من غري شك تصديقا 



يستفاد من اآلية الكرمية: أن كل مؤمن فقد ف  وكلما ازداد اإلنسان إميانا تبني له من آيات اهللا ما مل يتبني لغريه.

     تبينت له اآليات.

اهللا هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه  ألن من آيات ؛ويستفاد منها أيضا: زيادة العلم باإلميان   

فإن الوحي من آيات اهللا فكلما كنت مؤمنا تبني لك من هذه اآليات ما مل يتبني لغريك فباإلميان يزداد  ؛وسلم

وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن  العلم قال اهللا تعاىل: ((

)) وكلما كان اإلنسان أكثر إميانا كان أكثر علما وكلما ازداد  ين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناالذ

    فهما متالزمان. ؛علمه ازداد إميانه

  ؟ ....عندهم علم لكن مل يؤمنوا الطالب:    

   .أي لكن إذا ازداد العلم عن إميان ازداد اإلميان:  الشيخ

من هذه اآلية  ))  إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وال تسأل عن أصحاب الجحيم(( مث قال اهللا تعاىل: 

  .)) إنا أرسلناك ((قوله: ل ؛الكرمية يستفاد: ثبوت رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألن الرسول ما ميكن أن يكون له  ؛وليس ربا ،ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رسول وليس كذابا 

    فأكده بإن. )) إنا أرسلناك ((وأيضا هو غري كذاب ألن اهللا قال:  املثلام مق

وهو العدل يف  )) بالحق ((قوله: ل ؛ومنها: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم حق ومشتملة على احلق 

                         .                 )) نحن نقص عليك أحسن القصص األحكام والصدق يف األخبار واحلسن يف القصص ((

 :وقلنا )) بشيرا ونذيرا ((قوله: ل ؛أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم متضمنة ألمر وي وتبشري وإنذار :ومنها

فاعله بثوابه والنذارة ملن فعل فيتضمن أمرا يبشر  ؛إن البشارة يف مقابلة من؟ يف مقابلة من فعلوا املأمورات

األمر  :وهكذا شريعة الرسول عليه الصالة والسالم متضمنة لألمرين ؛من حمظورا وإنذارا لفاعلهفتض ؛احملظورات

والنهي يعين إجيايب وسليب واحلكمة من ذلك ظاهرة وذلك ألن اإلنسان قد يهون عليه فعل األوامر ويشق عليه 

 اإلنسان كف نفسه وال ال؟ ةنة أو االبتالء يف استطاعاحمل لنا عة كلها أوامر ما تبنيترك املنهيات فلو كانت الشري

وبعض الناس  ؛فكان االبتالء باألمر والنهي ؛بعض الناس يهون عليه أن يفعل لكن ما يهون عليه أن يرتك يعين

عا الشيخ الكبري يهون عليه مفهوم؟ فكان االبتالء باألمرين مجي ،يهون عليه أن يرتك لكن ال يهون عليه أن يفعل

يهون عليه ترك الزنا قد يكون ترك الزنا بالنسبة ال ترك الزنا وال ال؟ يهون عليه ترك الزنا ولكنه ليس كالشاب الذي 

وال ال؟  ،فاملهم إذا أن االبتالء ال يتم إال بتنويع التكليف ؛ابتلي الناس ذا وهذا لكفلذ ؛للشاب صعبا وشاقا



ال مايل  ؛مايلو  ؛واحلج تكليف بدين ،والزكاة تكليف مايل ،الصالة تكليف بدين :ريا وقلنا مثالوهذا مر علينا كث

  الصيام كف،والصيام؟ كف  ؛ما هو بالزم لكنه غالبا يكون فيه مال ما يصل إليه اإلنسان إال باملال

  ؟فعل الطالب:

لكن الصالة والزكاة  ؛كف عن حمبوب  ،ال ما هو فعل إنسان ما يفعل شيء بس يرتك شيء فهو كف  الشيخ:

ألنه ما يتم االنقياد إال  ؛فلذلك صار فيه ابتالء كل الصالة كل األركان اخلمسة فيها ابتالء بالفعل والكف ؛إجياد

    بفعل املأمور وترك احملظور. :ذين األمرين

 )) تسأل عن أصحاب الجحيموال  (( :قولهل ؛ومنها: أن وظيفة الرسل اإلبالغ وليسوا مكلفني بعمل الناس  

 ((لقوله:  ؛شدة عذب أهل اجلحيم والعياذ باهللا أصحاب اجلحيم :القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية وهيعلى و 

 )) هذا مبتدأ ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى(( مث قال تعاىل:   .)) وال تسأل عن أصحاب الجحيم

   الدرس.

  ؟))  إنا أرسلناك((  سلوب الطليباألشيخ  الطالب:

  أسلوب طليب؟  الشيخ:

  ...؟ملنكرمؤكد   خرب طليب الطالب:

أي لكنه أمامه من ينكر فيثبت أمام هؤالء املكذبني أنه أرسله وقد ذكرنا لكم من قبل إنه قد يؤكد   الشيخ: 

 نعم؟ يؤكدو الشيء ال باعتبار املخاطب لكن باعتبار أمهيته قد يؤكد الشيء باعتبار أمهيته فيوقع اخلرب ابتدائيا 

   لكن باعتبار أمهيته.و 

  ؟  غري....وال  لوقكالم اهللا وال نقول خمالذين يقولون القرن  حكم الواقف  الطالب:

  ؛هؤالء خمالفون للسلف ، منزل غري خملوقألن السلف قالوا غري خملوق ؛بتدعة نعمهؤالء م  الشيخ:

  علهم مثل اجلهمية؟جنما  الطالب: 

  ال، ألن اجلهمية يصرحون بأنه خملوق  الشيخ:

  اإلمام امحد قال هؤالء جهمية ؟ الطالب:

اإلمام أمحد رمحه اهللا يقول هؤالء يشري إىل قوم معينني يعين فيهم ناس معينني يتسرتون إذا سئلوا  ورمبا أن الشيخ:

يقولون ما نقول كذا وال كذا واإلمام أمحد يفهم من هؤالء أم كانوا يقولون بأنه خملوق لكن يتسرتون بإظهار 

نظر إىل نفس القول بغري بالأما  ؛باإلخفاءالتوقف فالواقفة قد يكون يف بعض األوقات مثل املنافقني يتسرتون 

ألن املراتب ثالثة: من يقول إنه خملوق،  ؛اعتبار القائل فالشك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه خملوق



فال ميكن أن جنعل من قال   ؛ قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثال ؛من يقول إنه غري خملوق، ومن يقف

   ال إنه غري خملوق من سكت كمن قال إنه خملوق.إنه خملوق أو من ق

   ؟ أهل البدعشر  إن املفوضة منيف النونية  قيم ذكرالابن  الطالب:

قوهلم من شر أهل البدع واإلحلاد الذين  املفوضة ذكر شيخ اإلسالم إن ت،اصفاملفوضة يف مجيع ال ،ال ال  الشيخ:

    يقولون إننا نفوض املعىن يف صفات اهللا كلها والشك أن قوهلم من شر أقوال أهل البدع.

إم  هذه األشياءهؤالء الذين قالوا على حكم  )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم ((شيخ؟ قوله: : الطالب

ملا حكم عليهم ذا أم أصحاب  أعرض عنهمن يشري يعين إنه ال خري فيهم أأصحاب اجلحيم هذا يف اآلية ك

  ؟..... اجلحيم كان احلكم عليهم بأم

تحزن عليهم وال تك في فال (( منهم أمر برتكهم أو حيتمل مثل قوله:  سئأحيتمل ما قلت وأم ملا   الشيخ: 

 هنفسك إياهم فإنك غري مسئول عنهم أو يسلي )) يعين معناها ال حتزن من هذا وال تتعب ضيق مما يمكرون

يعين فإم وإن كذبوا وضيقوا صدرك وأحزنوك فال تسأل عنهم )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم (( :بقوله

فيه صحيح حتتمل ما قلت عن رسول   أعرض عنهم إمنا ما يف اآلية يعين دليل ال حيتمل غريه إن املراد ؛سنعذم

أل عنهم لكن حيتمل معىن اآلخر إن فيها تسلية للرسول عليه الصالة والسالم  ألجل أن ال ست اهللا يقول اتركوا ما

   م. يضيق حيزن وال

   ؟ هذه األشياء مث قال إم أصحاب اجلحيم تبر هنا شيخ إنه  الطالب :

      املعىن ال تبئسواتسلية له  املعىن يعين )) إنهم أصحاب الجحيم (( :أي نعم قال  الشيخ:


